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Համախառն ներքին արդյ�նք (ՀՆԱ)

Համախառն ներքին արդյ�նքը (ՀՆԱ) որոշակի ժամանակահատված�մ (մեկ

տարվա կամ եռամսյակի ընթացք�մ) երկրի տարածք�մ արտադրված բոլոր

պատրաստի ապրանքների և ծառայ�թյ�նների շ�կայական արժեքն է: ՀՆԱ-

ն արտադր�թյան ծավալի չափման ձև է, որը նախատեսված է պետ�թյ�ն�մ

արտադրված ապրանքների � ծառայ�թյ�նների ծավալը չափել� համար:

ՀՆԱ-ի սահման�մը թ�յլ է տալիս հասկանալ, թե ինչ է այն չափ�մ: Այն

չափ�մ է արտադրված ապրանքների � ծառայ�թյ�նների «շ�կայական

արժեքը»: Տարբեր ապրանքների կամ ծառայ�թյ�նների դիմաց վճարված

շ�կայական գներով է որոշվ�մ, թե դրանք որքանով կավելացնեն ՀՆԱ-ն:

Օրինակ, եթե նոր ավտոմեքենան վաճառվել է 20  000 ԱՄՆ դոլարով, իսկ նոր

հեռ�ստաց�յցը՝ 1  000 ԱՄՆ դոլարով, ապա ավտոմեքենան հեռ�ստաց�յցի

համեմատ ՀՆԱ-ն ավելացն�մ է 20 անգամ շատ:

ՀՆԱ-ի հաշվարկ�մ ներառվ�մ են միայն վերջնական

օգտագործողների կողմից գնված ապրանքներն � ծառայ�թյ�նները:

Ապրանքներից շատերն անցն�մ են արտադր�թյան մի քանի միջանկյալ

փ�լով: Արտադր�թյան միջանկյալ փ�լեր�մ օգտագործվող հ�մքի և

ապրանքների գն�մները չեն հաշվվ�մ, քանի որ դրանց արժեքն

արտացոլվել� է ապրանքի կամ ծառայ�թյան՝ վերջնական օգտագործողի

վճարած գնի մեջ: Հետևաբար, եթե հ�մքը և միջանկյալ ապրանքները,

ինչպես նաև դրանց վերջնական օգտագործողների կողմից վճարված գնման

գները հաշվվեն, կրկնահաշվարկ տեղի կ�նենա:

ՀՆԱ-ն չափ�մ է «տեղական արտադր�թյան» ծավալը, այսինքն՝ տվյալ

երկրի աշխարհագրական սահմաններ�մ թողարկված արտադրանքը՝

ինչպես սեփական, այնպես էլ արտասահմանյան ռես�րսների

օգտագործմամբ: Արտադրանքը, որը թողարկվել է տվյալ երկրի

քաղաքացիների կողմից, սակայն դրա աշխարհագրական սահմաններից

Ի՞նչ է ՀՆԱ-ն, և ինչպե՞ս են այն չափ�մ
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դ�րս, չի հաշվվ�մ: Օրինակ՝ Մեքսիկայ�մ աշխատող ամերիկացի բիզնես-

խորհրդատ�ի ստեղծած եկամ�տը կներառվի ոչ թե Միացյալ Նահանգների,

այլ Մեքսիկայի ՀՆԱ-�մ: Համապատասխանաբար, ԱՄՆ-�մ աշխատող

ճապոնացի ինժեներ-քիմիկոսի ստեղծած եկամ�տը կներառվի ոչ թե

Ճապոնիայի, այլ Միացյալ Նահանգների ՀՆԱ-�մ:

Տվյալ տարվա ՀՆԱ-�մ ներառվ�մ են միայն ընթացիկ

ժամանակահատված�մ արտադրված ապրանքներն � ծառայ�թյ�նները:

Օգտագործված ապրանքների առ�վաճառքը չի հաշվվ�մ, քանի որ այն չի

արտացոլ�մ ընթացիկ տարվա արտադր�թյ�նը: Դրանց արժեքը

նախկին�մ՝ դրանց արտադր�թյան ժամանակահատված�մ, արդեն

ներառվել է ՀՆԱ-�մ: Օրինակ՝ 2007թ. արտադր�թյան ավտոմեքենան, որը

վաճառվել է 2010թ., չի ներառվի 2010թ. ՀՆԱ-ի հաշվարկ�մ, քանի որ այն 2010թ.

չի արտադրվել: Այն արդեն ներառվել է իր արտադր�թյան տարվա՝ 2007թ.-ի

ՀՆԱ-�մ, իսկ եթե օգտագործված ավտոմեքենան վերավաճառվելիս կրկին

ներառվի ՀՆԱ-ի հաշվարկ�մ, ապա կրկնահաշվարկ կստացվի: Իսկ

օգտագործած իրերի, անշարժ գ�յքի և ֆինանսական ակտիվների � այլ

ապրանքների առ�վաճառք կազմակերպող անձի ծառայ�թյ�նները

արտացոլ�մ են տվյալ տարվա արտադր�թյ�նը: Այսինքն, տվյալ տարվա

ընթացք�մ մատ�ցված ծառայ�թյ�նների դիմաց ստացված առ�վաճառքի

միջնորդավճարները և այլ վճար�մները ներառվ�մ են դրանք մատ�ցել�

ժամանակահատվածի հաշվարկ�մ: Ֆինանսական գործարքները և

եկամտային տրանսֆերտները հաշվարկ�մ չեն ներառվ�մ, քանի որ դրանք

արտադր�թյան մաս չեն կազմ�մ:

Բաժնետոմսերի և ֆինանսական այլ գործիքների (ինչպիսիք են

պարտատոմսերը, ներդր�մային փոխադարձ ֆոնդերը և ավանդային

վկայագրերը) առ�վաճառքն իրենից ներկայացն�մ է սեփական�թյան

իրավ�նքի փոխանց�մ մեկ անձից կամ կազմակերպ�թյ�նից մյ�սին: Ն�յն

կերպ էլ սոցիալական ապահով�թյան նպաստները, հաշմանդամ�թյան

վճարները, նվերները և եկամտային այլ տրանսֆերտները պարզապես

հանդիսան�մ են եկամտի կամ սեփական�թյան իրավ�նքի փոխանց�մ մի
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կողմից մյ�սին: Դրանք ընթացիկ արտադր�թյ�ն չեն պար�նակ�մ և

հետևաբար՝ ՀՆԱ-�մ ներառված չեն:

ՀՆԱ-ն շ�կաներ�մ ներկայացված արտադր�թյան ց�ցանիշն է:

Շ�կայական չհամարվող արտադրական գործ�նե�թյ�նը հաշվի չի

առնվ�մ: Օրինակ՝ տնային տնտես�թյ�ն�մ իրականացվող արտադրական

գործ�նե�թյ�նը (սննդի պատրաստ�մը, երեխայի խնամքը) շ�կայական

գործարքների միջոցով չի իրականացվ�մ և հետևաբար՝ ՀՆԱ-�մ ներառված

չէ: Բացի այդ, ՀՆԱ-�մ ներառված չէ նաև ստվերային տնտես�թյ�նը

(անօրինական գործող�թյ�ններ պար�նակող չգրանցված գործարքները,

օրինակ՝ թմրանյ�թերի առ�վաճառքը, մարմնավաճառ�թյ�նը և հարկերից

խ�սափել� նպատակով թաքցրած եկամ�տը):

ՀՆԱ-ն ց�յց է տալիս մասնավոր և պետական հատվածներ�մ

արտադրված ապրանքների � ծառայ�թյ�նների ընդհան�ր արտադրանքը:

Գործարար հատվածի տեղական արտադրանքը ներառվ�մ է ՀՆԱ-�մ՝

անկախ այն բանից, թե ընկեր�թյ�նն �մ է պատկան�մ՝ տվյալ երկրի

քաղաքաց�ն, թե օտարերկրաց�ն: Ինչպես արդեն քննարկել ենք, պետական

եկամտային տրանսֆերտները ՀՆԱ-ի հաշվարկ�մ չեն ներառվ�մ: Սակայն

տեղական, մարզային և պետական մարմինների կողմից ապրանքների և

ծառայ�թյ�նների գն�մը և (կամ) տրամադր�մը ներառվ�մ է, քանի որ

դրանք արտացոլ�մ են ընթացիկ արտադր�թյ�նը:

ՏԱՐԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՀՆԱ-Ի
ՀԱՄԵՄԱՏ�ԹՅ�Ն

Տարբեր ժամանակահատվածների ՀՆԱ-ն համեմատելիս կարևոր է

հաշվի առնել գների ընդհան�ր մակարդակի փոփոխ�թյ�նները:

Անվանական ՀՆԱ-ն կարող է մի ժամանակահատված�մ ավելի մեծ լինել,

քան մյ�ս�մ՝ երկ� պատճառով. 1) գների ընդհան�ր մակարդակի

բարձրաց�մ և 2) արտադրված ապրանքների � ծառայ�թյ�նների ծավալի

ավելաց�մ: Միայն վերջինն է նպաստ�մ կենսամակարդակի բարձրացմանը:
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Եվ քանի որ անվանական ՀՆԱ-ն ժամանակի ընթացք�մ փոփոխվ�մ է,

կարևոր է տարբերել, որ ՀՆԱ-ի աճը մի դեպք�մ պայմանավորված է

պարզապես գների բարձրացմամբ, մյ�ս դեպք�մ՝ արտադրված

ապրանքների � ծառայ�թյ�նների ծավալների ավելացմամբ:

Անվանական ՀՆԱ-ի ց�ցանիշը ժամանակի ընթացք�մ գների

ընդհան�ր մակարդակի բարձրացման ազդեց�թյան մասով ճշգրտել�

համար տնտեսագետներն օգտագործ�մ են գնային ինդեքս (ՀՆԱ

դեֆլյատոր): ՀՆԱ դեֆլյատորը չափ�մ է գների ընդհան�ր մակարդակը

բազային տարվա նկատմամբ, որին վերագրվ�մ է 100 արժեքը: Բազային

տարվա նկատմամբ գների բարձրացման հետ մեկտեղ ՀՆԱ դեֆլյատորը

համամասնորեն աճ�մ է: ՀՆԱ դեֆլյատորի և անվանական ՀՆԱ-ի միջոցով

կարելի է հաշվարկել իրական ՀՆԱ-ն, որը հաստատ�ն գնող�նակ�թյամբ

հաշվարկված դոլարային ՀՆԱ-ն է: Իրական ՀՆԱ-ն մաքր�մ է անվանական

ՀՆԱ-ն այն մասով, որն արտացոլ�մ է միայն գների ընդհան�ր մակարդակի

բարձրաց�մը: Ժամանակի (t) պահի համար բազային տարվա գների

մակարդակով հաշվարկված իրական ՀՆԱ-ն հավասար է.

Եթե այս տարի գներն ավելի բարձր են, քան նախորդ բազային

տար�մ, ապա հավասարման աջ կողմի հարաբեր�թյ�նը մեկից փոքր կլինի

և այն կշտկի ընթացիկ անվանական ՀՆԱ-ի ց�ցանիշը գների ընթացիկ

տարվա` նախորդ բազային տարվա համեմատ ավելի բարձր մակարդակի

չափով: Դիտարկենք Միացյալ Նահանգների 2005թ. և 2009թ. ՀՆԱ-ի

ց�ցանիշները: 2009թ. ԱՄՆ-ի անվանական ՀՆԱ-ն կազմել է 14  256 միլիարդ

ԱՄՆ դոլար՝ 2005թ. 12  638 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի համեմատ: Այսինքն, 2009թ.

անվանական ՀՆԱ-ն 12.8 տոկոսով գերազանցել է 2005թ. ց�ցանիշը: Սակայն

անվանական ՀՆԱ-ի ց�ցանիշի այս աճը մեծապես գնաճ է արտացոլել, այլ ոչ

իրական արտադրանքի ծավալի ավելաց�մ: ՀՆԱ դեֆլյատորը, որը ՀՆԱ-�մ
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ներառվող բոլոր ապրանքների արժեքի փոփոխ�թյ�նները չափող գնային

ինդեքսն է, 2005թ. բազային տարվա 100.0-ից աճել է՝ 2009թ. հասնելով 109.7702-

ի: Սա ց�յց է տալիս, որ 2005թ. և 2009թ. միջև գները բարձրացել են մոտ 9.8

տոկոսով (109.7702 -100՝ տոկոսային արտահայտ�թյամբ): 2009թ. իրական

ՀՆԱ-ն հաշվարկել� համար 2009թ. անվանական ՀՆԱ-ն պետք է պակասեցվի

2005թ. համեմատ գների ավելի բարձր ընդհան�ր մակարդակի չափով:

Վերոնշյալ հավասար�մն օգտագործելով` 2009թ. 14 256.3 միլիարդ ԱՄՆ դոլար

անվանական ՀՆԱ-ն նախ բազմապատկվ�մ է 100-ով, ապա բաժանվ�մ

109.7702 արժեքն �նեցող ՀՆԱ դեֆլյատորի: Արդյ�նք�մ ստան�մ ենք 12 987.4

միլիարդ ԱՄՆ դոլար իրական ՀՆԱ [($14  256.3 *100)/ 109.7702], որը 2005թ.

ց�ցանիշից ընդամենը 2.8 տոկոսով է բարձր: Այսինքն, եթե անվանական

ՀՆԱ-ն աճել է 12.8 տոկոսով, իրական ՀՆԱ-ն աճել է ընդամենը 2.8 տոկոսով:

Տարբեր ժամանակահատվածների ՀՆԱ-ն համեմատելիս խիստ

կարևոր է օգտագործել իրական ՀՆԱ-ն, այլ ոչ թե անվանական ՀՆԱ-ն:

Իրական ՀՆԱ-ի ց�ցանիշներ�մ գների ընդհան�ր մակարդակի

փոփոխ�թյ�նները ներառված չեն. դրանք ց�յց են տալիս միայն

արտադրված ապրանքների � ծառայ�թյ�նների փաստացի ծավալի

փոփոխ�թյ�նները: Այս առ�մով իրական ՀՆԱ-ի համեմատ�թյ�ններն

ավելի իմաստալից են:

Բացի այդ, ժամանակի ընթացք�մ կենսամակարդակի

փոփոխ�թյ�նները դիտարկելիս օգտագործվ�մ է մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն:

Մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի աճը ց�յց է տալիս, որ որոշակի

ժամանակահատված�մ մեկ անձի հաշվով արտադրվել են ավելի մեծ

քանակի ապրանքներ � ծառայ�թյ�ններ: Եթե մեկ անձի հաշվով

արտադրանքը չավելանա, կենսամակարդակի բարձրաց�մը քիչ

հավանական է:

Միացյալ Նահանգներ�մ Առևտրի դեպարտամենտի Տնտեսական

վերլ�ծ�թյ�նների բյ�րոն եռամսյակային կտրվածքով ՀՆԱ-ի հաշվարկներ է

կատար�մ, որոնցով ց�յց է տալիս ԱՄՆ տնտես�թյան ընդհան�ր վիճակը:

Տնտեսական վերլ�ծ�թյ�նների բյ�րոն տնտեսական վիճակագր�թյ�ն է
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կազմ�մ, որն ազդ�մ է պետական ծառայողների, գործարարների և

անհատների որոշ�մների վրա: Վիճակագր�թյ�նը հասանելի է

http://www.bea.gov/index.htm հղ�մով և արտացոլ�մ է ԱՄՆ տնտես�թյան

համապարփակ և արդի պատկերը:

Այս հոդվածը տրամադրել է Common Sense Economics-ը:

https://commonsenseeconomics.com/

